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TOIMINTAKERTOMUS 2018
1. YLEISTÄ
1.1 Poimintoja
Vuonna 2018 SLL:n Pirkanmaan piiriä työllistivät tuttuun tapaan erilaiset maankäyttö- ja muut
hankkeet ja kaavat sekä metsien, soiden, vesistöjen ja perinneympäristöjen luonnonarvojen
turvaaminen. Piiri oli myös aloitteellinen esimerkiksi juuri soiden ja metsien suojelun
edistämisessä. Haasteita riitti perinteiseen tapaan, mutta myös positiivisia asioita tapahtui. Muun
muassa seuraavat saavutukset tai muut kohokohdat nousevat esiin piirin toimintavuodesta:
 SLL 80-vuotisjuhla 25.8. Suomen luonnon päivänä Turun Ruissalossa.
 SLL:n 2018 -teema: Metsät.
 Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite.
 Adressi Kauppi-Niihaman metsän säästämisestä luonnolle ja virkistyskäytölle
 SLL:n uusi jäsenrekisteri ja EU:n uusi tietosuoja-asetus
(EU:n tietosuoja-asetus voimaan 25.5.2018, jäsenrekisteri käyttöön 1.7.2018 alkaen,
jokaisen yhdistyksen valittava jäsenrekisterin yhdistyskäyttäjä)
 28.4. Paikallisyhdistys- ja aktiivitapaaminen Hämeenkyrön Frantsilan Hyvän olon
keskuksessa.
 SLL valitsi vuoden paikallisyhdistykseksi 2018 Nokian yhdistyksen

 5.5. Tampereen Kintulammin luonnonsuojelu- ja retkeilyalueen vihkiäiset
 9.11. Tampereen Hervannassa suojeltiin Makkarajärvi-Viitaistenperä (86 ha)
 SLL:n uusi verkkosivusto julkaistiin 12.11.
 Kotouttavaa luonnonhoitoa (KOLU) -hanke oli onnistunut ja tavoitti paljon väkeä
Piiri osallistui valtakunnalliseen Avohakkuut historiaan-kampanjaan, jonka tavoitteena on
avohakkuiden lopettaminen valtion mailla. Samalla nostettiin keskusteluun avohakkuiden luontoon,
ilmastoon ja vesistöihin kohdistuvia vaikutuksia. Aloitteeseen kertyi yli 60 000 allekirjoitusta. Liitto
ja muut mukana olleet pääjärjestäjät luovuttavat allekirjoitetut kannatusilmoitukset kevään 2019
aikana Väestörekisterikeskukselle tarkastettavaksi ja se hyväksyy aloitteen. Eduskuntaan aloite on
tarkoitus viedä ennen kesää niin, että se käsitellään eduskunnassa syksyllä 2019.
Pirkanmaan Metsäkeskuksen, Pirkanmaan piirin, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen
Etelä-Suomen luontopalvelujen (nykyisin Järvi-Suomen luontopalvelut) Lehtometsien havinaa
Pirkanmaalla-hanke jatkui toista vuotta ja lehtojen inventointia tehtiin noin 30 kohteessa.
Noin 7400 ihmistä allekirjoitti Tampereen Kauppi-Niihaman metsä säästettävä luonnolle ja
virkistyskäytölle -adressin, jolla Tampereen kaupunkia vaadittiin säästämään
Kauppi-Niihaman ulkoilu- ja virkistysmetsäalue rakentamiselta sekä Ruotulan golfkentän
laajentamiselta tai siirtämiseltä. Adressin taustalla olivat piirin lisäksi SLL:n Tampereen yhdistys ja
Luonto-Liiton Hämeen piiri. Adressiin kerättiin nimiä vajaat kaksi kuukautta niin netinkautta kuin
kaduilla ja se luovutettiin Tampereen kaupungin apulaispormestari Aleksi Jäntille ja
yhdyskuntalautakunnalle 12.6. Adressi johti alueen käytön suunnittelun alkamiseen suojelun
näkökulmasta ja herätti keskustelua useissa medioissa (mm. Aamulehti julkaisi asiaan liittyen
useamman uutisen).
1.2 Vuoden kulku pääpiirteissään
Vuosi oli jälleen kerran kiireinen ja tapahtumarikas. Piiri vaikutti tuttuun tapaan luontoa ja
ympäristöä uhkaaviin monenkirjaviin suunnitelmiin lausuntojen, muistutusten ja valitusten kautta.
Yhtenä esimerkkinä nostettakoon Kaakkois-Pirkkalan (Toivion) osayleiskaavaluonnos, joka oli
maakuntakaava 2040:n vastainen. Alueelle suunniteltiin liikaa asuin- ja teollisuusrakentamista,
vaikka se on merkityksellinen arvokkaana luonto- ja virkistysalueena.
Huhtikuussa kokoonnuttiin SLL:n Pirkanmaan paikallisyhdistysten tapaamiseen Hämeenkyrössä.
Tilaisuudessa muun muassa vaihdettiin kuulumisia ja kokemuksia ja suunniteltiin tulevaa 17
aktiivin voimin. Mukana SLL:n puheenjohtaja Harri Hölttä kertoi liiton tavoitteista ja

luonnonvaraisten eläinten hoitaja Marija Wallden esitteli työtään ja pohjanlepakon poikasesta
kauriinvasaan olleita hoidokkejaan.
Perinteinen talkooleiri Seitsemisen kansallispuistossa järjestettiin heinäkuussa Antti Putajan
vetämänä. Uuvuttavan helteisen viikonlopun talkoissa niitettiin Koveron niittyjä ja jatkettiin metsän
varjossa uittoon peratun Liesjoen ennallistamista noin 15 talkoolaisen käsin. Yhteistyötahona oli
totuttuun tapaan Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut.
Piiri oli yhteistyötahona Hämeenkyrön Kadonneen helmen metsästys-hankkeessa, jossa kartoitettiin
potentiaalisia raakkujokia. Sabrina Nykäsen koordinoimassa hankkeessa ei löytynyt uusia
raakkuesiintymiä, mutta arvokasta tietoa puroluonnosta ja kunnostustarpeita kertyi. Loppuvuodesta
päättynyt hanke julkaisi paikkatietoaineistoihin perustuvan työkalun, jolla potentiaalisia
raakkupuroja ja -jokia voidaan kartoittaa Suomessa.
Vuoden aikana järjestettiin useita koulutuksia. EU:n tietosuoja-asetuksen muutokset koskivat
jäsenrekisterien hallintaa ja liitto koulutti tähän piirien ja paikallisyhdistysten toimijoita. Liiton
verkkosivuille tehtiin täysi remontti, johon sisältyi piirejä ja yhdistyksiä koskenut perehdyttävä
koulutus.
Piiri ohjaa lahjoitusvaroja sastamalalaiselle luonnoneläinten hoitajalle Marija Walldenille eläinten
ruoka-, matka- ja eläinlääkärikuluihin. Wallden on erittäin kokenut työssään, mutta on joutunut
tekemään sitä vuosikausia vapaaehtoisena omalla kustannuksellaan.
Piirin ympäristöpalkinto myönnettiin kevätkokouksen yhteydessä Arja Pihlajalle hienosta työstä
soiden ja vesien suojelun hyväksi.
2. JÄRJESTÖTOIMINTA
2.1 Jäsenistö
Piirin jäseniä ovat 16 paikallisyhdistystä, joissa oli vuoden 2018 lopussa 2896 maksanutta
henkilöjäsentä. Koko liitossa oli vajaat 30 000 jäsentä, joten Pirkanmaalla on 10 % liiton
jäsenistöstä. Luonnonsuojeluliiton jäsenmäärä piirin toiminta-alueella oli laskussa.
Vuoden aikana muutama paikallisyhdistys vaihtoi nimensä Luonnonsuojeluliiton nykyisen
suosituksen mukaiseksi, esimerkiksi SLL:n Nokian yhdistys.

Yhdistys

Jäsenmäärä

Äänimäärä kokouksissa

Vuosi

-16/-17/-18

-16/-17/-18

Akaan ympäristöyhdistys ry.

77/76/79

3/3/3

SLL:n Ikaalisten yhdistys ry.

51/51/46

3/3/2

Kangasalan luonto ry.

189/193/188

4/4/4

Kyrön Luonto ry.

92/88/82

3/3/3

Lempäälän ympäristöyhdistys ry.

23/115/116

3/3/3

SLL:n Mäntän seudun yhdistys ry.

83/79/81

3/3/3

SLL:n Nokian yhdistys ry.

140/145/152

3/3/4

Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry.

92/98/100

3/3/3

Pirkkalan ympäristöyhdistys ry.

81/91/99

3/3/3

SLL:n Pälkäneen seutu ry.

81/82/81

3/3/3

Sastamalan ympäristöyhdistys ry.

112/110/107

3/3/3

SLL:n Tampereen yhdistys ry.

1401/1398/1366

9/8/8

SLL:n Valkeakosken yhdistys ry.

115/120/115

3/3/3

SLL:n Virtain-Ruoveden yhdistys ry.

82/106/101

3/3/3

Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry.

47/47/51

2/2/3

SLL:n Ylöjärven yhdistys ry.

126/136/132

3/3/3

2915/2935/2896

56/53/54

Yhteensä
2.2 Luottamushenkilöt ja työvaliokunta

Piirihallituksen puheenjohtajana toimi Heikki Toivonen (Kangasala), varapuheenjohtajana Kaija
Helle (Nokia), taloudenhoitajana Helena Mendelin (Oriveden seutu) ja hallituksen ulkopuolisena
sihteerinä Juho Kytömäki (Ylöjärvi).
Piirihallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Larissa Heinämäki (Virrat-Ruovesi), Kaija Helle
(Nokia), Sari Jaakkola (Ikaalinen), Timo Jalava (Pälkäneen seutu), Kari Järventausta (Valkeakoski),
Helena Mendelin (Oriveden seutu), Ari Nieminen (Tampere) ja Matti Pirhonen (Pirkkala).
Varajäseninä toimivat Jenni Hakanen (Tampere), Satu Kauramäki (Virrat-Ruovesi), Aimo
Kuivamäki (Virrat-Ruovesi) ja Hannu Raittinen (Ylöjärvi).
Tilintarkastajina toimivat Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy (1. varsinainen ja 1. vara), 2.
varsinaisena Antti-Jussi Pietilä ja 2. varatilintarkastajana Jorma Nuutinen.

Piirihallituksen alaiseen työvaliokuntaan kuuluivat Heikki Toivonen, Kaija Helle, Juho Kytömäki,
Ari Nieminen, Hannu Raittinen ja Matti Pirhonen.
Hallituksen jäsenten vastuualueet
suurpetovastaava Marjaana Laaksonen (toimintaryhmän vetäjä)
luonnonvaraisten eläinten suojelun ja hoidon koordinaattori Marija Walldén
liito-oravavastaava Jari-Pekka Tamminen
vesivastaava Timo Jalava
Vuohisaari-vastaava Timo Tamminen, Perttu Pohjanperä ja Ari Nieminen
metsävastaava Sari Jaakkola
talkoovastaava Ari Nieminen ja Helena Mendelin
retkivastaava ja perinnemaisemavastaava Kaija Helle
kaavoitus- ja maa-ainesvastaava Hannu Raittinen
suovastaava Larissa Heinämäki ja Jenni Hakanen
hyönteis- ja jalopuuvastaava Kari Järventausta
luonnonsuojelualuevastaava Heikki Toivonen
biotalousvastaava Satu Kauramäki
sidosryhmävastaava Matti Pirhonen
Vastaava henkilö kykeni mahdollisuuksien mukaan nostamaan aihepiirin asioita esille
piirihallitukselle ja saattoi olla yhteydessä paikallisyhdistyksiin ja muihin tahoihin (esim.
luonnonharrastusyhdistykset) aihepiiriinsä liittyen. Vastuualueet näkyivät piirin nettisivuilla
esittelyn yhteydessä.
2.3 Henkilöstö ja toimipaikka
Piirin toimisto sijaitsee osoitteessa Kuninkaankatu 39, 33200 Tampere, eli Tammerkosken
länsipuolella, Laukontorin tuntumassa. Toimisto on monen järjestön yhteinen, sillä piirillä ovat
alivuokralaisina Animalia ry., Luonto-Liiton Hämeen piiri ry., Oikeutta eläimille -yhdistys, Suomen
luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry., SLL:n Tampereen yhdistys ry. ja Vegaaniliitto ry. Vaivaa
vuonna 2018 aiheutti huono ilmastointi ja yleinen ongelma taloyhtiön ilmanpaineissa. Koko talo on
edelleen vuoden 2018 lopussa alipaineinen ja aiheuttaa kylmän ulkoilman vedon ikkunoiden ja oven
saumoista.
Piirin aluesihteerinä toimi FM Juho Kytömäki. Aluesihteerin työaika on 70 % eli 25 tuntia 20
minuuttia viikossa. Työsuhteesta 60 % oli varsinaista aluesihteerin työtä, 10 % Kotouttavaa
luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hankkeen hanketyöntekijän työtä.

HM Sari Hämäläinen toimi Kolu-hankkeen hankekoordinaattorina (työaika 80 %). Hänen työnsä oli
sekä etätyötä kotona että toimistotyötä ja luonnonhoitotapahtumien valmistelun ja koordinoinnin
osalta myös maastotyötä.
Marjaana Laaksonen toimi suurpetoasioissa 15.3.-31.12.2018. Hänen työaikansa oli 4h/päivä 4:nä
päivänä viikossa. Pälkäneen kunta yhdessä piirin kanssa.
Larissa Heinämäki: Pirkanmaan luonnonsuojelualueiden selvittäminen kunnittain.
Tietoja ei ole toistaiseksi missään kootusti.
Satu Kauramäki toimi määräaikaisessa työsuhteessa piirille 1.9.-31.10.2018. Hänen
toimenkuvaansa kuului järjestää hanketyönä biotalousaiheinen tapahtuma.
Jorma Mäntylä työskenteli piirillä toimittajana 1.-30.6.2018. TE-toimisto myönsi 50% palkkatuen.
Liitto myönsi 2000 euroa. Jorman toimenkuvana oli laatia kansalaisen vaikuttamisopas, joka
palvelee mm. SLL:n paikallisyhdistyksiä. Vaikuttamisopas julkaistaan vuoden 2019 aikana.
Marjo Niemenmaa teki piirin nettisivujen siirtoa ja päivitystä uudelle palvelimelle 13.11.15.12.2018.
2.4 Piiri verkossa
Pirkanmaan piirin verkkosivut ovat osoitteessa sll.fi/pirkanmaa. Sivuille kootaan mm. kattavasti
kaikki piirin kannanotot ja niitä pidetään muutenkin ajan tasalla. Sosiaalisessa mediassa piiri on
mukana Facebookissa (facebook.com/sllpirkanmaa), jossa tykkääjien määrä kasvoi vuoden 2018
aikana noin 1200:sta 1550:een. Piirillä on myös Instagram-tili, jonka suhteen ei ole kuitenkaan
toistaiseksi aktivoiduttu.
Pirkanmaan piirin blogi löytyy osoitteesta sllpirkanmaa.wordpress.com. Blogissa on ollut
kirjoituksia harvakseltaan - edellinen bloggaus on julkaistu alkuvuodesta 2018.
2.5 Hallituksen kokoukset ja piirikokoukset
Piirihallitus kokoontui kymmenen kertaa, etupäässä toimistolla. Kokoukset pidettiin 30.1., 7.3.,
18.4., 17.5., 13.6., 30.8., 25.9., 24.10., 20.11. ja 11.12. Kaikki kokoukset olivat päätösvaltaisia. 13.6.
kokous Nokialla aloitettiin retkellä Haaviston lehtoon ja tutustuttiin sen alkuperäisiin vuorijalaviin,

seuraavaksi siirryttiin Siuroon kokoustamaan. Kokouksen jälkeen tutustuttiin Pyymäen
palosirkkaketoon, kylän yhteen pähkinälehtoon ja Knuutilan jättikynäjalavaan. 11.12. kokouksen
yhteydessä pidettiin myös hallituksen pikkujoulu. Varsinaisten kokousten lisäksi piirihallitus
kokoontui 20.1. Kolu-hankkeen tiimoilta, ja 30.5. tehtiin maastokatselmus Oriveden Längelmäellä
sijaitseville Tampinniemen ja Leponiemen tiloille, jotka piiri on saanut testamenttilahjoituksena.
Piirihallituksen suunnittelu- ja kehittämispäivä pidettiin 10.11.Nokian Siuron Knuutilan kartanossa.
Piirin kevätkokous pidettiin 28.3. Tampereen pääkirjaston Kuusi-salissa. Ennen kevätkokousta oli
yleisötilaisuus, jossa Ulla Helimo Hämeenkyrön kunnasta esitteli jokihelmisimpukan eli raakun ja
sen pirkanmaalaisten elinympäristöjen suojelua edistävää Kolmen Helmen Joet -hanketta.
Kevätkokoukseen osallistui 25 paikallisyhdistysten edustajaa. Syyskokous pidettiin 29.11.
toimistolla. Ennen varsinaista kokouksen alkua puheenjohtaja Heikki Toivonen piti
ajankohtaiskatsauksen Luonnonsuojeluliiton tilanteesta. Syyskokoukseen osallistui 17
paikallisyhdistysten edustajaa.
2.5 Luonnonsuojeluliiton kokoukset ja piirin edustukset
SLL:n liittovaltuustossa piirin valtuutettuja olivat Larissa Heinämäki (varalla Anni Kytömäki) ja
Heikki Toivonen (varalla Matti Pirhonen).
Liittovaltuuston kevätkokoukseen 21.–22.4. Seinäjoella ja syyskokoukseen 24.–25.11. Fiskarsissa
osallistuivat Larissa Heinämäki ja Heikki Toivonen. Kari Järventausta (Valkeakoski) ja Heta-Elina
Heiskanen (Tampere) olivat syksyllä ehdolla liittohallitukseen ja tulivat valituiksi.
Heikki Toivonen oli SLL:n luonnonsuojeluvaliokunnan jäsen.
Luonnonsuojeluliiton valtuuston syyskokouksessa valittiin piirihallituksen jäsen Kari Järventausta
liittohallitukseen. Liittohallitukseen valittiin myös Heta-Elena Heiskanen Tampereen yhdistyksestä.
2.6 Paikallisyhdistystyö
Paikallisyhdistyksiin pidettiin yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla, Facebookissa ja kokouskutsujen
osalta myös kirjeitse. Yhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä lausunnoissa, aloitteissa ja muissa piirin
toiminta-aluetta koskevissa asioissa. Paikallisyhdistysten kokouksiin, tilaisuuksiin ja talkoisiin
osallistuttiin mahdollisuuksien ja pyyntöjen mukaan. Piiri myös tuki paikallisyhdistysten toimintaa
rahallisesti erillisiä hakemuksia vastaan. Esimerkiksi Valkeakosken yhdistyksen hakemuksesta piiri
maksoi Kaapelinkulman kultakaivosta koskevan yleisötilaisuuden tilavuokran.

Pirkanmaan paikallisyhdistysten ja aktiivien tapaaminen järjestettiin Hämeenkyrön Kyröspohjassa,
Frantsilan Hyvän Olon Keskuksessa 28.4.2018. Osallistujia oli lähes 30, ja tunnelma oli hyvä.
Virallisena ohjelmana paikalla oli Luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä
esittelemässä vuoden 2018 metsäteemaa. Luonnoneläinten hoitaja Marija Walldén esitteli työtään ja
näytti kuvia toinen toistaan sykähdyttävämmistä hoidokeistaan.
3. HANKKEET
3.1 Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke
Piiri sai loppuvuodesta 2016 rahoituspäätöksen (146 000 euroa) maaseuturahastolta Kotouttavaa
luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hankkeeseen. Hanke käynnistettiin 2.1.2017. Joulukuussa 2018 piiri
sai rahoituspäätöksen vuosille 2019-2020. Hankekoordinaattorina (työaika 80 %) toimi Sari
Hämäläinen ja hanketyöntekijänä (työaika 10 %) Juho Kytömäki. Lisäksi hankkeessa
maastokaudella tilattiin tarpeellisia palveluja kahdelta uudelta yrittäjältä, Heidi Kormanolta ja Viola
Kalliolta.
Terveyden edistämisen ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
opiskeleva Hanna Kivelä teki opinnäytetyötä hankkeesta. Kivelän työn aihe on ”Maahanmuuttajien
näkemyksiä luonnossa tapahtuvan yhteistoiminnan merkityksestä sosiaaliseen hyvinvointiin”.
Kivelä haastatteli maastokauden aikana hankkeeseen osallistuvia maahanmuuttajia. Työn arvioitu
valmistumisajankohta on helmikuu 2019. Kivelän työ tuo syvällisempää tietoa maahanmuuttajien
kokemuksista ja auttaa osaltaan arvioimaan Kolu-hankkeen vaikuttavuutta.
Kolu-hankkeessa hoidetaan perinnebiotooppeja ja muita arvokkaita luontokohteita. Niitto- ja
raivaustöiden lisäksi tapahtumissa esimerkiksi ennallistettiin suota ja poistettiin jättipalsamia
kasvillisuudeltaan arvokkailla kohteilla. Työtä tekevät maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat
yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Hankkeessa järjestettiin 14 tapahtumaa, joista 10 oli
varsinaisia luonnonhoitotapahtumia. Tapahtumiin osallistui 324 henkilöä, joista 182 oli
maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. 222 kävijöistä oli uusia osallistujia. Kaikkiaan
osallistujissa oli edustettuna arviolta 20 eri kansallisuutta.
Luonnonhoitotapahtumien ja infotilaisuuksien lisäksi hanketta esiteltiin Kulttuurimaiseman hoidon
neuvottelupäivillä. Osallistujia oli noin 50 henkilöä; ympäristö- ja maataloushallinnon, maakuntien
liittojen, Museoviraston ja museoiden, Metsähallituksen sekä muun maisemanhoidon,
kulttuuriympäristön, maankäytön suunnittelun ja luonnonsuojelun asiantuntijoita.

Kolu-hankkeen luonnonhoitotapahtumat 2018:
11.4.

Autetaan perhosia ja tavataan uusia ihmisiä!, Tampereen Vattula

20.4. Mennään ihanaan metsään! Let’s go to the lovely forest! Kangasala Raikun koulumetsä
8.5.

Linturetki & luonnonsuojelua - Birdwatching & nature protection, Pirkkala

14.5. Ihana päivä maalaismaisemassa / Lovely day in the countryside, Kangasala Majaalahti
21.5. Autetaan perhosia ja tutustutaan uusiin ihmisiin!, Ylöjärven Horha
16.6. Luontoretki Vesilahdella / Nature stroll in Vesilahti
19.6. Palsamipiknik - Painting and weeding, Tampere Kaukajärvi
20.6. Luontoretki Nokialla / Nature stroll in Nokia Haavisto
30.6. Playing and Weeding in Hämeenkyrö
11.8.

Hoidetaan Siitaman niittyä ja mennään rantasaunaan, Orivesi Siitama

16.8. Niittyjen hoitoa Pyynperällä / Tending the meadows in Pyynperä, Ylöjärvi
20.8. Niittypäivä Ala-Mikkolassa / Meadow day in Ala-Mikkola, Nokia Sarkola
10.9. Luonnonhoitoretki Vuohenojan kedolle, Tampere
14.9. Perhosniityn hoitoretki, Tampereen Vattula
28.9. Ihana päivä Raikun koulumetsässä, Kangasala
3.2 Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla
Piiri on mukana Suomen metsäkeskuksen, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen EteläSuomen luontopalvelujen Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -yhteishankkeessa. Maa- ja
metsätalousministeriö myönsi hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen 1.2.2017.
Hankkeen tarkoituksena on hoitaa suojeltuja lehtoja sekä luonnonsuojelulain mukaisia
jalopuumetsiköitä ja pähkinäpensaslehtoja ja joko yrittää laajentaa suojelua ympäröiviin
talousmetsiin tai muuttaa niiden metsänkäsittelyä luonnonarvot paremmin huomioon ottavaksi.
Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun asti.
SLL:n Pirkanmaan piirin rooli hankkeessa on ennen kaikkea lehtokohteiden luontokartoitukset.
Vuonna 2018 kartoituksia tehtiin 30 kohteella, joihin piiristä osallistuivat Kaija Helle, Sari Jaakkola
ja Kari Järventausta kartoittamalla yhteensä 20 kohdetta. Muutaman kohteen suojelusta on jo
keskusteltu maanomistajan kanssa, ja joillakin kohteilla on päästy tekemään hoitohakkuita.
3.3 Kadonneen helmen metsästys-hanke
Piiri oli mukana Hämeenkyrön kunnan Kadonneen helmen metsästys-hankkeessa.
Seurantaryhmässä piirin edustajana oli Kaija Helle varajäsenenään Juho Kytömäki.

Piiri oli mukana Hämeenkyrön kunnan sekä Ylöjärven ja Nokian kaupunkien vetämässä Kolmen
helmen joet -hankkeessa (seurantaryhmässä), jossa suunnitellaan Pirkanmaan kolmen raakkujoen –
Pinsiön-Matalusjoen, Ruonanjoen ja Turkimusojan – kunnostusta, parempaa suojelua ja raakkua
turvaavia toimenpiteitä myös valuma-alueilla. Hankkeen toiminta-aika päättyi 31.1.2018.
Hankkeelle haettuun LIFE-rahoitushakemukseen tuli kielteinen päätös Euroopan komissiolta.
Perusteena oli se, että hakemukseen olisi tarvittu hyväksyntä kaikilta vaikutusalueen
maanomistajilta. Näitä oli yhteensä 57.
Kadonneen helmen metsästys -hanke
Seurantaryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 8.6. Hämeenkyrön kunnanvirastolla, jonne Juho
Kytömäki osallistui. Kokouksessa esiteltiin mm. hankkeen keskeinen sisältö.
Seuraava seurantaryhmän kokous pidettiin 31.10. Konneveden tutkimusasemalla, jossa esiteltiin
liettyneiden jokien hoitoon tuotujen raakkujen elpymistä ja glokidioiden onnistunutta siirtymistä
suurissa altaissa pulikoivien purotaimenten kiduksiin. Kaija Helle osallistui yhteiseen ihasteluun
maailman vanhimmaksi elävän eliölajin elvytyshoidon lupaavista tuloksista.
Loppuseminaari järjestettiin Hämeenkyrössä 4.12., jossa oli mukana Kaija Helle.
4. TIEDOTUS
4.1 Tiedotteet
Pirkanmaan piiri julkaisi vuoden aikana 5 tiedotetta, jotka lähetettiin medialle sähköpostitse, minkä
lisäksi ne julkaistiin piirin nettisivuilla ja facebookissa.
13.3. Aloite: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin Naistenlahden
voimalaitoksessa, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa.
Julkaistu Tamperelainen -lehdessä 13.3.
28.3. Ympäristöpalkinto Arja Pihlajalle soiden ja vesien puolesta tehdystä työstä.
Kunniakirja, piirros: Seppo Leinonen
18.4. Maahanmuuttajat oppivat suomen kieltä luonnonhoitotapahtumissa (Kolu-hanke)
17.5. Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista
luopumista valtion metsissä - Pirkanmaan osalta kampanja käynnistyy Tampereen
Keskustorilla 17.5. klo 11
12.6. Kauppi-Niihama halutaan pitää metsänä ja yleisessä virkistyskäytössä, yhdessä SLL:n
Tampereen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa. Adressin metsän puolesta
allekirjoitti 7400 ihmistä.

5. KANNANOTOT JA ESITYKSET
5.1 Yleistä
Pirkanmaan piiri tuotti vuoden aikana yhteensä X aloitetta, lausuntoa, muistutusta, valitusta,
selitystä, vastaselitystä tai muuta vastaavaa. Varsinaisia aloitteita tehtiin kolme, mutta toisaalta
moneen lausuntoon, mielipiteeseen tai muuhun vastaavaan sisältyy aiheeseen liittyvä aloite.
Totuttuun tapaan monet kirjalliset tuotokset valmisteltiin ja jätettiin yhteistyössä
paikallisyhdistysten ja/tai muiden luontojärjestöjen kanssa.
5.2 Aloitteet ym. (1 kpl)
23.2. Tampereen kaupungille, kaupunginvaltuustolle ja Tampereen Sähkölaitokselle aloite turpeen
polton lopettamiseksi Naistenlahden voimalaitoksessa.
5.3 Lausunnot ym. (4 kpl)
28.2. Maa- ja metsätalousministeriölle lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi
eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
29.3. Satakuntaliiton Maakuntahallitukselle lausunto Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:n
ehdotuksesta.
8.7.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskukselle lausunto Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset
kysymykset ja työohjelma Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella
2022-2027, yhdessä Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistys ry:n kanssa

7.9.

Luonnonsuojeluliitolle lausunto liiton sisävesistrategian luonnoksesta.

5.4 Mielipiteet, muistutukset, valitukset ym. (yhteensä 21 kpl)
9.2.

Muistio Mäntänvuoren luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueen Natura-luontotyypeistä
Finsilva Oyj:lle, Pirkanmaan ELY-keskukselle ja ympäristöministeriölle.

13.2. Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys Ylöjärven ja Kihniön Talasnevan turpeenoton
ympäristölupa-asiassa (dnro 01488/17/5115), yhdessä Ylä-Satakunnan
ympäristöyhdistyksen, SLL:n Ylöjärven yhdistyksen, Yhteinen Aurejärvemme ry:n ja
Taistelijan Talo -palveluyhdistyksen kanssa.
5.3.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle mielipide ympäristölupahakemuksesta
maidontuotantoon Ikaalisissa (dnro LSSAVI/6899/2017).

7.3.

Pirkkalan kunnalle mielipide Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksesta.

26.3. Pirkanmaan ELY-keskukselle vireillepano Hervantajärven asemakaava-alueen hakkuiden
keskeyttämiseksi ja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen turvaamiseksi, yhdessä
SLL:n Tampereen yhdistyksen, Hervanta-seuran ja Jari-Pekka Tammisen kanssa.
28.3. Oriveden kaupungille muistutus Oriveden rantaosayleiskaavan uusitusta ehdotuksesta,
yhdessä Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n kanssa
4.4.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle mielipide uusitusta ympäristölupahakemuksesta
maidontuotantoon Ikaalisten Röyhiössä.

9.4.

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle vastaselitys VT12-asiassa (dnro 02710/17/4201), yhdessä
Kangasalan luonnon ja SLL:n Pälkäneen seudun kanssa.

16.4. Adressi: Kauppi-Niihaman metsä säästettävä luonnolle ja virkistyskäytölle, yhdessä
SLL:n Tampereen yhdistyksen ja Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa.
23.5. Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan
päätöksestä myöntää ympäristö- ja maa-aineslupa Suomen Maa ja Kivi Oy:lle kallion
louhintaan ja murskaukseen kiinteistöille 536-402-1-88 Leukavahanmetsä ja 536-402-2-16
Heikkilänmetsä, yhdessä SLL:n Nokian yhdistyksen, Kyrön Luonnon ja Pirkanmaan
Lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.
15.6. Sisä-Suomen poliisilaitokselle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle tutkintapyyntö
luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten rikkomisesta Tampereella, yhdessä
SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa.
20.6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle mielipide Tampereen Sähkölaitos Oy:n
Naistenlahden voimalaitoksen ympäristölupahakemuksesta, yhdessä SLL Tampereen kanssa.
21.6. KHO:lle valituslupahakemus ja valitus Pirkanmaan maakuntakaava 2040:sta
(Tampereen Eteläpuisto), yhdessä Eläköön Eteläpuisto ry:n, Tampereen kasvitieteellisen
yhdistyksen ja SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa
4.7.

Vaasan hallinto-oikeudelle valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä
luvasta pengertien rakentamiseksi Karhunsalon saareen Mallasveden vesialueella
Pälkäneellä, Dnro LSSAVI/2863/2016, yhdessä SLL:n Pälkäneen seutu kanssa

21.8. Sisä-Suomen poliisille tutkintapyyntö metsänhakkuista Ylöjärven kaupungin
virkistysmetsässä, niin sanotulla Haavistonkallion alueella, yhdessä SLL:n Ylöjärven
yhdistyksen kanssa.
8.10. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle muistutus YIT Infra Oy:n
ympäristölupahakemuksesta Kokonkallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan
muuttamiseen, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa.
26.10. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen Pirkanmaan
maakuntakaava 2040:stä (Tampereen Eteläpuisto), yhdessä Eläköön Eteläpuisto ry:n,
Tampereen kasvitieteellisen yhdistyksen ja SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa.
26.10. Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen Suomen Maa ja Kivi Oy:n
ympäristö- ja maa-ainesluvasta kallion louhintaan ja murskaukseen Nokialla, yhdessä
SLL:n Nokian yhdistyksen, Kyrön Luonnon ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen

kanssa.
5.11.

Vaasan hallinto-oikeudelle vastaselitys liittyen valitukseen (dnro 01617/17/5115) Vapo
Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta Karvian Hormanevan turpeenottoon, yhdessä
Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen ja SLL:n Pohjanmaan piirin kanssa.

9.11.

Valitus Tampereen Vaitinaron/Lielahden täyttöhankkeesta (AVI:n myöntämä lupa
Tampereen kaupungille), yhdessä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistyksen kanssa.

28.12. Tampereen kaupungin ympäristö- ja rakennusjaostolle ympäristönsuojelulain 89 § 5
mukainen hakemus koskien Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualuetta ympäröivien
kivenlouhimoiden ympäristölupia, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa.
5.5 Mielipidekirjoitukset (3 kpl)
24.1. Mielipidekirjoitus: Kirkkoharjun hakkuisiin harkintaa. Julkaistu Kangasalan Sanomissa
31.1.2018.
16.3. Mielipidekirjoitus: Tampere edelläkävijäksi - Turpeesta siirryttävä uusiutuviin
Naistenlahden voimalaitoksessa, yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen kanssa. Julkaistu
Aamulehdessä 19.3.2018.
10.4. Mielipidekirjoitus (vastine): Turpeen kaivu ja poltto ei ole vastuullista, yhdessä SLL:n
Tampereen yhdistyksen kanssa.
6. OSALLISTUMINEN
6.1 Edustukset
Timo Jalava edusti piiriä Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmässä varajäsenenään Arja Pihlaja.
Alueellisen kalatalouden yhteistyöryhmässä (Kokemäenjoen vesistöalue) piiriä edusti Timo Jalava,
varajäsenenä Larissa Heinämäki.
Maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) piiriä edusti asiantuntijajäsenenä Matti Pirhonen. LänsiSuomen EAKR-toimenpideohjelman seurantakomiteassa piiriä edusti Sari Hämäläinen, varalla
Matti Pirhonen. Matti Pirhonen oli piirin edustaja myös maaseutufoorumissa.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO:n yhteistyöryhmässä piiriä edusti Juho
Kytömäki. Pirkanmaan ympäristöohjelman ohjausryhmässä ja Ympäristöviisas Pirkanmaa
-työryhmässä piiriä edusti Juho Kytömäki, varajäsenenä Heikki Toivonen.
Kadonneen raakun metsästys -hankkeen seurantaryhmässä piiriä edusti Kaija Helle, varalla Juho
Kytömäki.

Tampereen kaupungin liito-oravayhteistyöryhmässä ja Solkivuori-työryhmässä piiriä edustivat Juho
Kytömäki ja Jari-Pekka Tamminen.
Tampereen Kintulammin retkeilyalueen suunnitteluryhmässä piiriä edusti Juho Kytömäki.
Lamminrahkan alueen metsien käsittely ja metsäsuunnittelu -työryhmässä piiriä edusti Heikki
Toivonen.
Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelman Länsi-Suomen yhteistyöryhmässä piiriä
edusti Juho Kytömäki, varalla Sari Jaakkola.
Valion Pirkanmaan eettisessä neuvottelukunnassa piiriä edusti Heikki Toivonen, varalla Juho
Kytömäki.
Kadonneen helmen metsästys -hankkeen seurantaryhmässä piiriä edusti Kaija Helle, varalla Juho
Kytömäki. Hanketta vetää viime vuonna piirillä työharjoittelussa ollut Sabrina Nykänen.
Kauppi-Niihaman vertaissuunnitelussa piiriä edusti Juho Kytömäki.
Pirkanmaan liikennejärjestelmä- ja vaihemaakuntakaavan ohjausryhmässä piiriä edusti Hannu
Raittinen.
Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmässä (PYRSTÖ) piiriä edusti Laura Haikonen.
Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämä Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke järjesti
useita tilaisuuksia vuonna 2018. Neuvottelukunnan perustamiskokous oli 12.12.2018.
Neuvottelukunnassa piiriä edustaa Arja Pihlaja, varalla Sari Jaakkola. Tarkoituksena on laatia
toimenpideohjelma vuoteen 2027 asti. Kyseessä on pilottiluonteinen toiminta. Pirkanmaalla ei ole
vastaavaa neuvottelukuntaa.
6.2 Neuvottelut, palaverit yms.
5.2.

Luonnonsuojeluliiton metsäkampanjan esittely ja metsäkeskustelu. Laura Ahopelto (SLL),
Larissa Heinämäki, Satu Kauramäki, Ari Nieminen, Jenni Hakanen, Matti Pirhonen, Heikki
Toivonen, Sari Jaakkola, Aimo Kuivamäki, Juho Kytömäki

13.3. PYSTY-ryhmän kokous.
20.3. Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla-hankkeen osapuolien (Suomen metsäkeskus,
Pirkanmaan ELY-keskus, Metsähallituksen luontopalvelut ja SLL Pirkanmaa) tapaaminen
metsäkeskuksessa. SLL Pirkanmaan kartoittajat Sari Jaakkola, Kari Järventausta, Kaija
Helle ja Juho Kytömäki osallistuivat.
24.4. Pirkanmaan ELY-keskuksen perinteinen luontojärjestöpalaveri Tampereen Attilassa.
Heikki Toivonen, Ari Nieminen, Juho Kytömäki ja Kaija Helle osallistuivat.
26.4. Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Sastamalan Tyrvään
pappilassa. Timo Jalava osallistui.
7.5.

Järjestötapaaminen (SLL Pirkanmaa, SLL Tampere ja HLP) Kauppi-Niihaman tiimoilta

17.5. Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hanke. Piirin kartoittajien ja metsäkeskuksen (Jukka
Ruutiainen) tapaaminen metsäkeskuksessa. Kaija Helle ja Sari Jaakkola osallistuivat
21.5. Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla-hanke, yhteinen maastokäynti Päkäneellä ja
Valkeakoskella. Piiristä osallistuivat kartuksia tekevät Kaija Helle, Sari Jaakkola ja Kari
Järventausta
28.5. PYSTY-ryhmän kokous.
28.5. Palaveri Mäntänvuoren Natura-luontotyypeistä ja suojelusta Pirkanmaan ELY-keskuksen
kanssa. Heikki Toivonen, Juho Kytömäki ja Jyri Mikkola.
12.6. KHO:n suullinen käsittely ja katselmus Kangasalle ja Pälkäneelle (TAVASE Oy:n
tekopohjavesilaitos). Heikki Toivonen ja Jorma Mäntylä.
13.9. Kokemäenjoen kalatalouden yhteistyöryhmänkokous Tampereella. Timo Jalava
4.10. Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelun aloitustilaisuus TAMK:issa. Juho Kytömäki.
15.11. Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelu. Juho Kytömäki.
23.11. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen kalastusaluepäivä Tampereella. Timo Jalava
28.11. Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmänkokous Tampereella. Timo Jalava
11.12. Suomen metsäkeskuksen pyöreän pöydän neuvottelu luonnonhoidosta Tampereen Maa- ja
metsätalossa. Piirin esitys aiheesta ”Luontoarvojen huomioiminen metsänhoidossa –
viimeaikaiset havainnot”. Juho Kytömäki, Satu Kauramäki ja Kari Järventausta.
6.3 Koulutus
25.–26.2. SLL:n aluetyöntekijöiden koulutuspäivät, Helsinki. Juho Kytömäki.
4.-6.5. Järjestöjen yhteinen Avohakkuut historiaan -metsäkampanjan koulutusviikonloppu
Pälkäneen Laitikkalan koululla. Satu Kauramäki, Juho Kytömäki ja Noora-Maija Tokee
osallistuivat.
14.8. SLL:n uusien nettisivujen koulutus piireille ja paikallisyhdistyksille Tampereen piirin
toimistolla.

6.4 Muut tilaisuudet
26.-27.1. Kintulammin talkoolaisten saunailta Kintulammin kämpällä.
24.2. KoLu -hankkeen seurantaryhmän kokous. Juho Kytömäki.
28.3. SLL Tampereen kevätkokous. Ulla Helimo Hämeenkyrön kunnasta esitteli Kolmen helmen
joet -hanketta.
5.5.

Tampereen Kintulammin luonnonsuojelu- ja retkeilyalueen vihkiäiset Kortejärven majalla.
Juho Kytömäki piti lyhyen puheenvuoron alueen suojeluprosessista ja luontojärjestöjen
roolista.

12.5. Vuohisaaren kevättalkoot. Timo Tamminen, Perttu Pohjanperä, Kari Järventausta ja Ari
Nieminen
17.5. Avohakkuut historiaan -kampanjan käynnistäminen mm. Tampereen keskustorilla.
25.8. SLL 80-vuotisjuhla Turun Ruissalossa Suomen luonnon päivänä.
5.9.

Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelun yleisötilaisuus Linnainmaalla. Juho Kytömäki piti
kommenttipuheenvuoron ja ilmoitti SLL Pirkanmaan, SLL Tampereen sekä Luonto-Liiton
Hämeen piirin mukaan vertaissuunnitteluun.

8.9.

Purokunnostus Loppisjoella, Timo Jalava osallistui

15.9. Purokunnostus Peräjoella, Timo Jalava
26.9. Juho Kytömäki esitteli piirin toimintaa ja ajankohtaisia Tampereen luontoasioita
toimintakeskus Wärjäämössä kehitysvammaisille.
29.9. Vuohisaaren syystalkoot. Timo Tamminen, Perttu Pohjanperä, Kari Järventausta ja Ari
Nieminen.
15.11. Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelun yleisötilaisuus Tampereen Frenckellin auditorioissa.
Juho Kytömäki.
19.11. Valion Pirkanmaan eettisen neuvottelukunnan kokous Tampereella. Heikki Toivonen
1.12. Kuninkaankadun järjestötoimiston yhteiset pikkujoulut.
8.12. Luontoelokuvapäivä yhdessä Tampereen Arthouse Cinema Niagaran, Suomen
luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin ja Oikeutta eläimille yhdistyksen kanssa. Elokuvan
pääsylipputuloista tuloutetaan osa järjestöjen toiminnan tukemiseen. Näytösten yhteydessä
on järjestöjen toiminnan esittelyä ja aularavintola Arthouse Cafe Kehräsaaressa on tarjolla
teemaan liittyvää vegaanista ruokaa ja juomaa.
14.12. SLL:n luonnonsuojeluväen jouluglögit Helsingin Lauttasaaressa. Nokialaiset Kaija Helle,
Kaarin Davis ja Marko Jaakkola kävivät pokkaamassa vuoden paikallisyhdistyksen
palkinnon.

7. PERINNEMAISEMIEN HOITO
Piiri jatkoi Pirkanmaan perinnemaisemakohteiden hoitoa. Kohteiden hoidon koordinointi, talkoiden
järjestäminen ja raportointi tehtiin nyt Kolu-hankkeen puitteissa, ja niistä vastasi tuttuun tapaan Sari
Hämäläinen (hankekoordinaattori). Hoitokohteina oli neljä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokasta perinnemaisemaa: Ala-Mikkolan haka Nokialla, Vuohenojan keto Tampereella, Siitaman
niitty Orivedellä ja Pyynperän niityt Ylöjärven Viljakkalassa (ks. toimintakertomuksen kohta 3.1
Kolu-hanke).
Yhteistyötahoina talkoiden järjestelyissä toimivat SLL Nokia, Oriveden seudun
luonnonsuojeluyhdistys, Ylöjärven Luonto, Vesilahden luonto ja latu ry. ja Tampereen
Hyönteistutkijain Seura. Myös maanomistajat osallistuivat talkoisiin esimerkiksi kuljettamalla
niittojätteitä pois kohteilta.
8. PIIRIN JÄRJESTÄMÄT TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT
28.3. Raakku ja Kolmen helmen joet -yleisötilaisuus ja piirin kevätkokous.
28.4. Paikallisyhdistys- ja aktiivitapaaminen Hämeenkyrön Frantsilan Hyvän olon keskuksessa.
Osallistujia 17.
27.-29.7. Seitsemisen talkooleiri. Vetäjänä Antti Putaja ja leirikokkina Mika Salovaara. Talkoolaisia
oli 17 henkilöä.
18.-19.8. Kortejärven kämpän avoimet ovet. Yhdessä SLL:n Tampereen yhdistyksen ja Tampereen
Hyönteistutkijain seuran kanssa. Kahvila, suon ennallistamistalkoot ja retkiä.
10.10. Terveyttä luonnosta -iltaseminaari Tampereen pääkirjasto Metsossa. Puhujina Petri KetoTokoi ja Virpi Raipala-Cormier. Yleisöä reilut 30 henkeä.
27.10. Metsätapahtuma Oriveden Suojalla yhteistyössä Oriveden seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Puhujina olivat muun muassa Timo Kujala ja Jukka
Ruutiainen, juontajana Ismo Tuormaa. Osallistujia yli 100 ja keskustelu aktiivista.
2.-3.11. Tavaranvaihtopäivät toimistolla yhteistyössä Luonto-Liiton Hämeen piirin kanssa,
osallistujia pitkälti toista sataa.
9. TALOUS
9.1 Avustukset
Suomen Luonnonsuojeluliitolta saatiin palkkatukea aluesihteerin palkkaukseen 16 000 euroa.
Muita avustuksia saatiin esim. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelujen avustus
Seitsemisen talkooleirin kuluihin, 1 5000 euroa.

9.2 Varainhankinta
Piirillä on Sisä-Suomen poliisilaitoksen myöntämä rahankeräyslupa ajalle 1.1.2018-31.12-2019.
Marjo Niemenmaa on valmistellut hakemukset.
Piirillä on eri puolilla Tamperetta ja Pirkanmaata 11 keräyslipasta erilaisissa yrityksissä (mm.
kahvilat). Lippaiden tyhjennyskierros tammikuussa 2018 rahankeräyslupatarrojen vaihtamisen
yhteydessä tuotti 302,56 euroa (Seitsemisen lipas oli vielä tyhjentämättä). Lisäksi rahankeräys on
koko ajan käynnissä nettisivujen kautta. Yksittäisistä lahjoituksista suurin oli 1500 euron
joululahjoitus TevoLokomolta (raha maksettiin vasta vuoden 2018 puolella). Myös
luonnonvaraisten eläinten hoitoon saatiin kertalahjoituksena 300 euroa yksityiseltä lahjoittajalta.
Muita esimerkkejä yrityksistä, jotka lahjoittivat piirille:
OP-Pirkanmaa lahjoitti 2000 euroa.
Ympäristö- ja terveys -lehti antoi 200 euron joululahjoituksen.
Pirkanmaan jätehuolto Oy lahjoitti 250 euroa yleistoimintaan sekä 250 euroa luonnonvaraisten
eläinten hoitoon.
Piirin omistaman mökin käyttöaste Mänttä-Vilppulan suojellussa Vuohisaaressa oli hyvä:
vuokraaminen liiton jäsenille tuotti 2 450 euroa (toistaiseksi eniten vuokrauksen historiassa). Kun
summasta vähennetään talkoista ja ylläpidosta aiheutuneet 585,36 euron kulut ja 140,70 euron
kiinteistöverot, saadaan Vuohisaaren tuottamaksi summaksi vuonna 2017 noin 1 724 euroa.
9.3 Tulos
Tilikaudella 2018 ylijäämää kertyi 4 340,4 euroa, mistä Kolu-hankkeen osuus oli 1 013,87 euroa.
9.4 Tilit ja pankin vaihtuminen
Piirin tili siirtyi piiristä riippumattomista syistä Oma Säästöpankkiin, sillä S-Pankki myi Oma
Säästöpankille mm. pk-yritystoimintansa. Piirillä on tällä hetkellä kolme tiliä: varsinainen tili,
rahankeräystili (rahankeräysluvan edellytys) ja Kolu-hankkeen tili.
Vakuutukset
Piiri otti LähiTapiolan tapaturmavakuutuksen Kolu-hankkeelle (voimassa 3.4.-7.10.2018) ja siirsi
piirin muutkin vakuutukset LähiTapiolaan.

Muistamiset
FT Jari Natunen 50-vuotisjuhlien kunniaksi 50 euroa 22.2.2018
Tampereen Hyönteistutkijain Seuran muistaminen 50-vuotisjuhlan kunniaksi 50 eurolla 29.3.2018.
10. PIIRIN OMISTAMAT ALUEET
10.1 Vuohisaari
Piiri omistaa Mänttä-Vilppulassa noin hehtaarin suuruisen Vuohisaaren mökkeineen sekä Jämsän
puolella sijaitsevan 0,3 hehtaarin laajuisen Kotiranta-tontin. Alueet on saatu
testamenttilahjoituksena 1990-luvun alussa ja nyttemmin ne on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.
Vuohisaarta ja siellä sijaitsevaa mökkiä vuokrataan kesäisin jäsenistölle. Piirihallituksen siivous-,
huolto- ym. talkoot pidettiin Vuohisaaressa 12.5. ja 29.9. Lisäksi kesäaikana saareen tehtiin
muutama huoltokäynti.
Rajanaapuriimme Jämsän Vuohiseläntien tilalle 182-446-3-47 rakennettiin omakotitalo vuoden
2018 aikana. Hyväksyimme poikkeuslupahakemuksen samalla toivoen, että suunnitelmissa
otettaisiin huomioon omistamallemme tilalle (182-446-3-41, Kotiranta) perustettu
luonnonsuojelualue.
10.2 Tampinniemi ja Leponiemi
Piiri on saanut 2000-luvun alussa Oriveden Längelmäeltä testamenttilahjoituksena kaksi metsätilaa:
Tampinniemi, 19,1 ha, ja Leponiemi, 4,6 ha, joista Tampinniemeen kuuluu lisäksi hieman
vesialuetta (1,9 ha). Tampinniemen tilasta osa (6 ha) on perustettu luonnonsuojelualueeksi vuonna
2011, mistä saatu METSO-korvaus ohjattiin kokonaisuudessaan testamentin antajan leskelle, sillä
hänellä oli tuotto- ja hallintaoikeus tiloihin. Nyttemmin hän on luopunut oikeuksistaan, joten tilat
ovat kokonaisuudessaan piirin omistuksessa ja hallinnassa. Tampinniemen ja Leponiemen tilat
suojeltiin kokonaan Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa (Pirkanmaan ELY-keskuksen
rauhoituspäätös 17.11.2017, PIRELY/6973/2017). Suojelualueen kokonaispinta-ala on nyt noin 26
hehtaaria, josta vajaat 2 ha on vesialuetta.

